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ন র: ৩১.০০.০০০০.০০০.৪৬.০০৪.১৯.৫৯ তািরখ: 
০৪ ফ যা়ির ২০২১

২১ মাঘ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
িন বিণত সােভয়ারেক বতমান কম ল হেত ত াহার বক সমপেদ পরবত  পদায়েনর জ  ার নােমর পাে  বিণত
িবভাগীয় কিমশনােরর অধীেন িনেদশ েম  করা হেলা:
 

.ম নাম, পদিব ও বতমান কম ল /পদায়ন ত কম ল
০১ জনাব মাঃ আ ল আলীম, সােভয়ার, সং ি েত কমরত িম অিধ হণ শাখা, জলা 

শাসেকর কাযালয়, ক বাজার ( ল কম ল-উপেজলা িম অিফস, কা াই, রা ামা  
পাবত  জলা)

িবভাগীয় কিমশনােরর 
কাযালয়, রাজশাহী

৪-২-২০২১
মাছা ৎ মমতাজ বগম

উপসিচব
ফান: ০২৯৫০১৭২

ইেমইল: fa1@minland.gov.bd

ন র: ৩১.০০.০০০০.০০০.৪৬.০০৪.১৯.৫৯/১(১৪) তািরখ: ২১ মাঘ ১৪২৭
০৪ ফ যা়ির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, চ াম
২) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, রাজশাহী
৩) অিতির  সিচব (অিতির  দািয় ), মাঠ শাসন অ িবভাগ, িম ম ণালয়
৪) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয,় ক বাজার।
৫) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, রা ামা
৬) ম ীর একা  সিচব, ম ীর দ র, িম ম ণালয়
৭) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয়
৮) সহকারী কিমশনার ( িম), কা াই, রা ামা  পাবত  জলা

১



৯) িসে ম এনািল , আইিস  শাখা, িম ম ণালয়
১০) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িম ম ণালয়, ৭১ রানা প ন, ঢাকা
১১) িবভাগীয় িহসাব িনয় ক, চ াম/রাজশাহী
১২) জলা িহসাবর ণ কমকতা, রা ামা  পাবত  জলা
১৩) উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা, কা াই, রা ামা  পাবত  জলা
১৪) জনাব মাঃ আ ল আলীম, সােভয়ার, সং ি েত কমরত িম অিধ হণ শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, ক বাজার
( ল কম ল-উপেজলা িম অিফস, কা াই, রা ামা  পাবত  জলা)
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উপসিচব
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